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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO 
DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. DESPROVIMENTO.

- Em sede de impugnação ao cumprimento de 
sentença é inviável a rediscussão acerca dos 
critérios estabelecidos no título executivo, eis que o 
debate nesta fase processual específica, em regra, 
deve se restringir às matérias enumeradas no art. 
475-L do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 67.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 

suspensivo, interposto pela Unimed João Pessoa –  Cooperativa de Trabalho 

Médico contra a decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da 

Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Francisco 



Cacimiro de Oliveira, deferiu a tutela antecipada requerida para determinar que 

a Promovida, ora Agravante, arcasse com o custo do tratamento médico ao 

Agravado, este, acometido por tumor maligno no testículo direito.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a parte 

agravada ingressou com pedido para executar judicialmente a quantia de R$ 

10.299,85 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco 

centavos). Entende que o referido valor é excessivo, apontando como correta a 

importância de R$ 7.235,83 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e 

três centavos). Assim considerando o fato de ter havido o pagamento de R$ 

2.869,11 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos) que, 

corrigido até a presente data, equivale a R$ 5.264,13 (cinco mil, duzentos e 

sessenta e quatro reais e treze centavos). Sustenta, desta feita, que a 

Execução deve ser de R$ 1.971,01 (hum mil, novecentos e setenta e um reais 

e um centavo). 

Por tais razões, pugnou pela concessão de efeito suspensivo 

ao Recurso para sobrestar a decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do 

Agravo de Instrumento para determinar que a Impugnação à Execução seja 

recepcionada de modo a reconhecer o débito no valor de R$ R$ 1.971,07 (hum 

mil, novecentos e setenta e um reais e um centavo), ou caso persistam as 

dúvidas, que sejam os autos remetidos à Contadoria do Tribunal de Justiça (fls. 

02/10).

Juntou documentos de fls. 11/41.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 45/46.

Informação pela Juíza “a quo” à fl. 51.

Não houve contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fls. 59/62).



É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado, está devidamente instruído 

com  as peças de traslado obrigatórias e preparado. Impõe-se seu 

conhecimento. 

Cinge-se a controvérsia a saber se há, ou não, o suposto 

excesso de execução praticado pelos Agravados. 

De acordo com a Agravante, o Juiz “a quo”  determinou, em 

sentença, que a UNIMED providenciasse o reembolso das quantias pagas pelo 

Autor/Agravado em face das despesas com os procedimentos médicos 

realizados, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% 

ao mês, ambos a partir da citação, observada a tabela da AMB – Associação 

Médica Brasileira, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 

20% sobre o valor da condenação. 

Aduz, ainda, que a parte agravada está executando a quantia 

de R$ 10.299,85 (dez mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), quando o valor devido corresponde à R$ 7.235,83 (sete mil, 

duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), valor este que, 

deduzido do depósito judicial já efetuado, importaria na quantia de R$ 1.971,07 

(hum mil, novecentos e setenta e um reais e sete centavos) a ser executada. 

No caso dos autos, conforme acima destacado, os erros 

supostamente cometidos pela Impugnada na elaboração de seus cálculos não 

existem. Não obstante, convém destacar que a Impugnante aventou 

incorreções e equívocos de forma genérica, deixando de apontar precisamente 

qual a origem do excesso defendido, circunstâncias que impedem o 

acolhimento da impugnação proposta. A propósito, confira-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 



NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO 
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
DIVIDENDOS. TERMO INICIAL E FINAL... O 
reconhecimento     de     excesso     de     execução     tem   
por     pressuposto     a     demonstração     aritmética     de   
erro     na     apuração     do     ponto     impugnado.     A   
alegação     genérica,     ainda     que     instruída     com   
memória     do     que     o     impugnante     entende     dever     e   
que     deixou     de     usar     para     o     cumprimento   
espontâneo,     não     atende     ao     requisito     de   
impugnação     pontual...  (Agravo de Instrumento Nº 
70052558558, Vigésima Terceira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 
Pomar, Julgado em 17/12/2012). 

Outrossim,  tudo  que  poderia  ter  sido  apresentado  na  fase 

de conhecimento  e  não  foi,  por  certo,  não  poderá  mais  ser  alegado  na 

fase da impugnação ao cumprimento da sentença, o que demonstra que a 

impugnação, de regra, deve restringir-se às matérias enumeradas no art. 475-L 

do CPC.

Ademais, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo “a quo”, 

afirmando-se que tais dispêndios, objeto da irresignação, foram devidamente 

comprovados no curso do processo, enquadrando-se, portanto, no dispositivo 

da sentença. Observando-se esse histórico, tem-se que a insurgência da 

Agravante está efetivamente obstaculizada pela coisa julgada.

Como se sabe, a coisa julgada é o instituto que produz a 

imutabilidade, perante todo o ordenamento jurídico, daquilo que já tenha sido 

decidido. Nesses termos, o instituto objetiva justamente a concretização da 

segurança jurídica, impedindo que os conflitos se prolonguem indefinidamente, 

ou que possam ser repetidos ao arbítrio do interessado.

O art. 467 do CPC conceitua explicitamente a coisa julgada 

material, dispondo: 
"Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna 
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 
recurso ordinário ou extraordinário". 

A lei, então, afirma que nenhum juiz decidirá novamente as 

questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo se, em se tratando de 



relação jurídica continuativa, sobrevier modificação do estado de fato ou de 

direito, o que não é o caso dos autos.

Nas lições de Fredie Didier Júnior:

 
"(...) a impugnabilidade das decisões não pode ser 
irrestrita; a partir de certo momento, é preciso garantir a 
estabilidade daquilo que foi decidido, sob pena de 
perpetuar-se a incerteza sobre a situação jurídica 
submetida à apreciação do Judiciário. De uma forma 
geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a 
revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor 
limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os 
recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o 
julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, 
então, a coisa julgada." (in Curso de Direito Processual 
Civil. Salvado; Juspodvm, 2007. V. 2. 
P. 477)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim já se 
posicionou sobra a matéria:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. 
SISTEMÁTICA DO CÁLCULO. SALÁRIO-REAL-DE-
BENEFÍCIO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO 
PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS 
MORATÓRIOS CALCULADOS CORRETAMENTE. 
RECOLHIMENTOS FISCAIS. Correta a decisão 
monocrática que negou seguimento ao agravo de 
instrumento, devendo ser mantida por seus próprios 
fundamentos. DO SALÁRIO-REAL-DE-BENEFÍCIO. Os 
fundamentos que a parte agravante pretende utilizar 
em sede de cumprimento de sentença, não foram 
ventilados no decorrer do processo de 
conhecimento, não podendo, agora, constar 
limitações não contempladas na decisão que 
originou o título executivo, sob pena de afronta ao 
disposto no art. 474 do CPC. DOS JUROS 
MORATÓRIOS Os juros moratórios foram corretamente 
lançados no cálculo de fls. 166/168. DOS 
RECOLHIMENTOS FISCAIS. Compete a quem fizer o 
pagamento do débito a efetiva dedução de tais parcelas, 
comprovando, quando do depósito judicial tal 
recolhimento. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(Agravo Nº 70038425880, Quinta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 
em 15/09/2010)



E mais:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. 
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1. 
A parte agravante se opôs quanto à inobservância do 
Salário Real de Benefício para o cálculo dos benefícios 
deferidos à parte agravada somente em sede de 
impugnação ao cumprimento de sentença, não o fazendo 
oportunamente, isto é, durante a instrução do processo 
de conhecimento, motivo pelo qual, a toda evidência, a 
matéria agora deduzida encontra óbice ante a preclusão 
ocorrida. 2. Assim, as questões suscitadas não são 
passíveis de rediscussão neste estágio processual, 
inclusive por constituir ofensa à coisa julgada 
material o pedido levado a efeito, a teor do que 
estabelece o art. 474 do CPC. (...) (Agravo Nº 
70034692913, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 
31/03/2010)

Extrai-se,  portanto,  que  a  Recorrente  repisa  argumentos 

devidamente enfrentados  e  desacolhidos,  logo  ineficazes  para  modificar  a 

posição  adotada  no “decisum” objurgado.

Pelos mesmos motivos, tenho inexistir quaisquer dúvidas sobre 

o valor do débito, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial.

Por tais razões, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Leandro dos Santos, os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo 
Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto”  do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.



 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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